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PROCESSO SELETIVO POR PRAZO INDETERMINADO Nº 121/2022                 
SAÚDE INDIGENA – SÃO PAULO 

 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA E ENTREVISTA 

 

 
1. Orientações Gerais 
 

 
1.1. O LOCAL DAS ENTREVISTAS SERÁ O MESMO DAS PROVAS, sendo que 

o mesmo está descrito na página final deste informativo. 

1.2. O não comparecimento na entrevista ou na prova, bem como a       não 

comprovação da titulação e experiência ou irregularidades dos documentos 

requeridos para a contratação implicarão na imediata desclassificação do candidato 

deste Processo Seletivo. 

1.3. Conforme divulgado no informativo deste processo seletivo, Ítem 5; 3ª etapa, 

é obrigatório a todos candidatos encaminharem via e-mail documentos 

comprobatórios de 6 meses de experiência mínima em sua área profissional (carteira 

profissional, declaração da entidade empregadora, declaração de imposto de renda 

no caso de autônomos/profissionais liberais ou DECORE emitido por contador). A 

não apresentação ocasionou a desclassificação imediata do candidato. 

1.4.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 

provas e entrevistas com antecedência mínima de quinze minutos do horário fixado 

para seu início, MUNIDO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL E DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL. Não será permitido o uso de lápis, 

lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas. O 

candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 

por, no mínimo, QUINZE MINUTOS após o início das provas. Não serão permitidas, 

durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização 

de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação. 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização das 
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provas, for surpreendido portando: a) aparelhos eletrônicos, tais como máquinas 

calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, 

tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou 

transmissor de dados e mensagens. 

Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim 

como qualquer equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e 

acondicionado na parte de baixo da cadeira, com todos os aplicativos, funções e sistemas 

desativados e desligados, incluindo alarmes.  

1.5. DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICA E ENTREVISTA  

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do 

trabalhador; carteira nacional de habilitação, carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares.  

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade ou 

documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados. Não será aceita cópia do 

documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento e nem 

carteira de identidade vencida. 

 

2 CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PROVA E ENTREVISTA. 
 

2.1.  ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Nº NOMES 

1.  CESAR REIS DE ARAUJO 

2.  JULIANA DA SILVA PEREIRA 

3.  LINDAURO MENDES DA SILVA JUNIOR 

4.  MARCIA ERMELINA DA SILVA CORRÊA 
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3 PROVAS E  ENTREVISTAS   

3.1. LOCAL  

 

ENDEREÇO: RUA DIOGO DE FARIA, Nº 1036 - CEP 04037-002 

BAIRRO: VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO/SP  

 

3.2.  DATA / HORÁRIO 
  
 

DATA CARGO HORÁRIO 

06/09/2022 

 

 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

9:00 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Paulo, 01 de setembro 2022. 


